vidago palace

UM HOTEL

MÁGICO

Exemplo de glamour e romantismo,
o Vidago Palace renasceu. Descubra-o na envolvência
de um parque encantatório onde não faltam histórias
que inquietam os sentidos. No interior transmontano,
na terra bravia a que Torga chamou Reino Maravilhoso.
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hotel vidago palace

Ao atravessar
o foyer, a luz da clarabóia inunda o espaço e
define a silhueta da imponente escadaria de
madeira. As colunas, os frisos retocados a
folha dourada, a elegância das tapeçarias em
ponto de beiriz. À esquerda, a sedução de uma
porta entreaberta… et voilà, o gigantesco salão
nobre, com as janelas rasgadas em altura e o
varandim superior onde, imagina-se, a orquestra incitava aos movimentos frenéticos
do charleston nos anos buliçosos da Belle
Époque. A estética arte nova permanece. Dita
a autenticidade de um hotel que percorreu
todo um século e se impõe no novo milénio
pela sofisticação. O Vidago Palace encerrou
portas durante quatro anos para um trabalho
profundo de reabilitação e restauro que lhe
derrubou as entranhas. A 6 de Outubro, no
dia em que cumpriu um século, renasceu com

a mesma sumptuosidade, ajustado às exigentes necessidades do novo tempo.
Deveria ter sido D. Manuel II a abrilhantar
a inauguração naquele turbulento Outubro de
1910. A revolta republicana impôs o seu exílio
e foi já num Portugal republicano, a 6 de Outubro, que o palácio, inserido num parque de cem
hectares, iniciou uma longa história que conhece agora um novo capítulo. A velha estância
termal deu lugar a um resort histórico elevado
à categoria de cinco estrelas. Do plano de modernização resultou um novo spa, projectado
pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira, com vinte
salas de tratamento, que se distingue pela utilização da água mineral de Vidago. Siza assinou
ainda a Club House, território de golfistas,
edifício de 1886 onde se fez o primeiro engarrafamento das águas gasocarbónicas terapêuticas. Ainda brotam das três fontes, restauradas,
dispostas ao longo do parque.
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ESSENCIAIS

BEM RECEBIDO
A decoração
de outros tempos
foi adaptada
às exigências
do século xxi.

A história sente-se, é feita de momentos
que tornam o Vidago um destino único.
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CAMINHOS
De Lisboa tome a A1 para o Porto. Do Porto, a A3 no sentido de Braga e saia em direcção à A7 e Guimarães. Finalmente, escolha a A24 para Chaves e saia para Vidago.
São cerca de quatro horas de viagem, a
partir de Lisboa, e uma hora desde o Porto.
Em alternativa, apanhe o avião no terminal
2 do Aeroporto de Lisboa para o Aeródromo
de Vila Real. O voo, de segunda a sexta, é
assegurado pela Aero Vip, dura uma hora
e custa 107,61 euros (tarifa de ida e volta).
Recorra ao transfer do hotel para chegar ao
destino (60 euros / máximo três adultos).
GPS: 41°38’23,36” N + 7°34’22,96” O

The Yeatman Hotel
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A velha estância termal deu lugar a um

resort histórico de cinco estrelas.
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FIC HA T ÉCNIC A

CHEF JOSU SEDANO-MARTIN

Também o campo de golfe, um McKenzie
Ross de 1936, sofreu reformulação profunda e
passou de nove para 18 buracos. A intervenção
no edifício principal ficou a cargo de José Pedro
Lopes Vieira e Diogo Rosa Lã, que mantiveram
a aura anos 1920 e 1930 que o diferencia.
Propriedade da Unicer e gerido pela multinacional francesa GLA Hotels, o novo Vidago Palace criou 140 postos de trabalho, setenta por cento captados na região. A equipa
integra 35 dos antigos funcionários, entre eles
Ângelo Botelho, 44 anos, o front office supervisor, há 22 anos no hotel. Ângelo tem uma
história. Numa noite fria de Novembro, em
1990, no ambiente feérico do parque termal,
o funcionário teve um encontro com «uma
figura que faz parte de determinado mundo
que está associado às florestas e bosques». Não
vai além da descrição breve, sob pena de perder
o que lhe terá sido concedido: não envelhecer
interiormente. «Existe uma espécie de magia
no parque, que acaba por se reflectir nas pessoas.

Mas não em todas, depende da sua reacção
quando confrontadas com determinada situação. Ou não envelhecem interiormente ou não
envelhecem exteriormente.» Mais tarde, percebeu que alguns dos hóspedes que há décadas
frequentam o hotel também teriam sido «contemplados». «Cheguei a essa conclusão pelo
aspecto deles, pelo seu comportamento. São
pessoas que não envelheceram, que estão incrivelmente iguais.»
Ângelo atribui o fenómeno a uma conjugação de factores, em que insere as «árvores
centenárias, o microclima, as propriedades das
águas». Mas a descrição do que lhe aconteceu,
a que chama «o segredo», há-de morrer com
ele. Fica a curiosidade, irresistível, que se alimenta da convicção com que Ângelo narra um
episódio que assume contornos de O Retrato
de Dorian Gray. «Se as pessoas soubessem o
que existe neste parque, receberíamos mais
visitas do que o Santuário de Fátima», remata.
Para adensar o mistério. n

Do plano de modernização resultou
um novo spa, projectado por Siza Vieira.

Nos cem hectares vai encontrar um edifício
principal com setenta quartos e suites, dois
restaurantes (o chef é o basco Josu Sedano-Martin), uma adega de degustação e várias
áreas de lazer. No exterior há spa termal
com piscina interior, piscina vitality, sauna,
banho turco, ginásio e piscina exterior.
O campo de golfe tem 18 buracos, a Club
House inclui restaurante, bar e loja, e existe ainda centro de conferências e estacionamento para 120 veículos.
Quarto duplo desde 130 euros
com pequeno-almoço.

VIDAGO PALACE HOTEL
Parque de Vidago
Apartado 16, 5425-307 Vidago
Tel.: 276990920; www.vidagopalace.com
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